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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 25 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait, vendégeinket, a 
sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm napirendi pontunk előadóját, Martonyi János 
külügyminiszter urat és munkatársait, Baranyai Gábor és Ódor Bálint államtitkár urakat. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti 
képviseleti megbízást jelentek be: Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr képviseli Bebes 
Istvánt, Gyopáros Alpár Nógrádi Zoltánt, Ivanics Ferenc Tessely Zoltánt, Mengyi Roland 
Lipők Sándort, Ughy Attila Szalay Pétert, Hörcsik Richárd pedig Firtl Mátyás alelnök urat. 

A mai napra egyetlen napirendi pontot tűztünk ki, amit képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően megkaptak e-mailben: Martonyi János külügyminiszter úr 
meghallgatása.  

Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. (Nincs 
jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Kérem, emelje fel a kezét, aki megszavazza a 
napirendi pontot! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása 

Az elnök felvezető hozzászólása 

Tisztelt Bizottság! Sorra kerül egyetlen napirendi pontunk megtárgyalása, a 
külügyminiszter úr meghallgatása.  

Szeretettel köszöntöm Martonyi János külügyminiszter urat és munkatársait. Tisztelt 
Bizottság! Martonyi János külügyminiszter úr éves meghallgatására legutóbb 2012 
októberében került sor. A tavalyi évben eredményesen zárultak az Európai Unió 2014-2020 
közötti, többéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalások. Hál’ istennek nyugvópontra jutott az 
Európai Bizottság által Magyarország ellen indított eljárások túlnyomó része. A Közép-
európai Kezdeményezés és a V4 magyar elnöksége mellett bővült az Európai Unió, és a szerb 
csatlakozási tárgyalások is megkezdődhettek. 

Az integráció jövőjét illető, sokrétű elképzelések mellett közvetlen helyzetet a vilniusi 
keleti partnerségi csúcstalálkozó nyomán megindult ukrajnai események kezelése jelent.  

Még sorolhatnám tovább az elmúlt időszak eseményeit, de úgy hiszem, annál sokkal 
fontosabb, hogy meghallgassuk a miniszter urat. Kérem, hogy röviden tartsa meg expozéját, 
utána pedig, ha szükségesnek látja, munkatársai kiegészíthetik a miniszter úr expozéját. Aztán 
megadom a szót a bizottság tagjainak, összegyűjtjük a kérdéseket, és utána ismét visszaadom 
a szót miniszter úrnak. Tisztelt miniszter úr, tessék parancsolni, öné a szó. 

Dr. Martonyi János tájékoztatója 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
lehetőséget. Valóban, viszonylag hosszú idő telt el az utolsó találkozásunk óta, de időközben 
azért jó néhány konkrét témában a bizottság tájékoztatást kapott. Érdeklődni szeretnék 
tisztelettel, hogy körülbelül milyen időre tervezi elnök úr az én bevezetőmet, mert a téma 
rendkívül szerteágazó, és kérdés, hogy mennyi időt fordítsunk a bevezetésre. Fogjuk esetleg 
inkább rövidebbre, és a kérdésekre válaszoljunk?  
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ELNÖK: Úgy gondolom, felezzük, tehát jó fél óra a miniszter úr expozéja, ha 
gondolja, a másik fél óra pedig esetleg a kérdések. (Derültség.) De annál lehet rövidebb is.  

Ha visszaemlékszem, a legutóbbi meghallgatásán miniszter úr pontosan egy egyetemi 
órát vett igénybe. Élvezettel hallgattuk, természetesen, most is a hallgatóság elhallgatná, csak 
sajnos, a plenáris ülés tovább folytatódik izgalmas témákkal. De belátása szerint, kérem 
miniszter urat, röviden foglalja össze 25-30 percben, vagy ahogy kívánja. 

 
DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem 

rövidebb lenni. Erre mondják azt, hogy nem szabad kérdezni. (Derültség.)  
A külpolitikáról általában egy vagy két mondatot mondanék, éspedig én azt tartom 

rendkívül fontosnak, hogy a Közép-Európa-politikánkat vagy térségi politikánkat vagy 
szomszédpolitikánkat semmi esetre sem szabad szembeállítani az európai vagy európai 
integrációs politikánkkal, és nem szabad ezeket egymás alternatívájaként sem kezelni.  

Nekünk akkor van és akkor lesz hatékony, sikeres szomszédpolitikánk, 
térségpolitikánk, Közép-Európa-politikánk, ha az Európa-politikánk is sikeres. Egyébként a 
Közép-Európa-politikánk érvényesítési területe, terepe jelentős részben az európai 
integrációban adott. Ennek a legjobb példája vagy bizonyítéka az, hogy a közép-európai vagy 
konkrétan a visegrádi együttműködés nagyon komoly sikereket ért el az európai integrációs 
politikák tekintetében.  

Nagyon sokszor hivatkoztunk már a többéves pénzügyi keretekre, ahol a visegrádi 
együttműködés rendkívül jól működött, de általában véve az európai integrációs politikák 
legtöbbjénél a visegrádi vagy közép-európai érdekek vagy azonosak vagy hasonlóak, 
következésképpen ezeket az integrációs keretek között általában egységesen és talán 
mondhatnám, sikeresen tudjuk érvényesíteni. Ez vonatkozik a kohéziós politikára, jelentős 
részben az agrárpolitikára is.  

Most egy új, nagyon fontos terület, ahol szintén nagyon sok hasonlóság van a 
visegrádi országok érdekei között, az energiapolitika. Tudjuk, ez most időszerű különböző 
okokból, de mondjuk, egységesen képviseljük a személyek szabad mozgásának, a szabad 
munkavállalásnak a tételét is. Egységes az álláspontunk, és úgy tűnik, hogy minden akadállyal 
szemben mégiscsak sikeresen érvényesítjük a bővítési politikát, tehát ott is van egy visegrádi 
vagy közép-európai egyezés.  

Hasonlóak az álláspontjaink a nagy integrációs viták tekintetében is, gondolok itt a 
hatáskörök kérdésére, a tagállami hatáskörök védelmére, a szerződésmódosítással összefüggő 
témákra. És végül, de nem utolsósorban hasonlóak az érdekeink a közös kül- és 
biztonságpolitika jelentős területein is, gondolok itt mindenekelőtt a keleti partnerségre, ezen 
belül pedig gondolok természetesen Ukrajnára. Nem véletlen az, hogy néhány nappal ezelőtt 
itt, Budapesten lényegében néhány óra előkészülettel a négy visegrádi ország miniszterelnöke 
találkozni tudott, kiadtak egy közös közleményt is - ezt ismerjük -, és adtunk egy olyan 
láthatóságot megint csak a visegrádi együttműködésnek, ami azt hiszem, minden visegrádi 
országnak, Magyarországnak is egy nagyon fontos érdeke. 

Az integrációs politika olyan szempontból is lényeges, hogy nekünk a szélesebb 
értelemben vett mozgásterünket is befolyásolja, tehát mi azt hisszük továbbra is, hogy egy 
külpolitikailag és biztonságpolitikai szempontból erősebb Európa nemcsak Európa egészének 
a szempontjait szolgálja, hanem az egyes tagállamok szempontjait is, ezen belül 
Magyarországét is. Nem véletlen az, hogy a magyar miniszterelnök is nagyon határozottan az 
európai biztonság- és védelmi politika erősítése mellett foglalt állást decemberben az Európai 
Tanács ülésén. Itt is megjelentek természetesen a visegrádi országok többször is 
külügyminiszteri szinten, miniszterelnöki szinten. Tehát ez is egy olyan téma, egy olyan 
terület, ahol mi abban vagyunk érdekeltek, hogy egy erőteljesebb, hatékonyabb Európa lépjen 
föl a világban.  



- 7 - 

Sokszor elhangzik az, hogy Európa, az Európai Unió egy gazdasági óriás, egy 
gazdasági nagyhatalom, ugyanakkor egy politikai vagy külpolitikai törpe. Én azt hiszem, 
hogy ezen már túl vagyunk, tehát az elmúlt időszakban az Európai Unió külpolitikai 
szempontból is azért elért bizonyos sikereket, akár a Belgrád-Priština-megállapodást említjük, 
de kétségtelen, hogy az iráni folyamat elindításában is elég jelentős szerepe volt az Európai 
Uniónak és személy szerint a közös főképviselőnek. Tehát úgy hiszem, hogy ezen a területen 
is mozdultak a dolgok. 

Egyébként az európai védelmi dimenzió erősítésében érdekeltek vagyunk iparpolitikai 
szempontból is, egy jobban koordinált európai védelmi ipar adott esetben a növekedést vagy a 
foglalkoztatottságot is segíteni tudná, persze, ha meg tudjuk ragadni az ebben rejlő 
lehetőségeket. Tehát ezzel én azt akartam csak röviden alátámasztani, hogy a mi külpolitikánk 
fő irányai, mondjuk, a közép-európai politika, az európai integrációs politika és általában véve 
a világra történő nyitás politikája egymással szorosan összefüggenek.  

Néhány szót röviden a 2013-as évről az európai integrációban; de nem mennék itt bele 
még csak a fő vonalakba sem, éspedig azért nem, mert elkészült ez a jelentésünk a 
Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció 
helyzetéről. Én azt hiszem, hogy ebben a tisztelt bizottság minden szükséges információt 
megtalál, ez egy viszonylag hosszú jelentés, 41 oldal, az összes fő területet végigveszi, tehát 
én annak nem látnám értelmét, hogy ennek a jelentésnek én most összefoglaljam a tartalmát. 

Néhány rövid megjegyzés; ezeket is inkább azért teszem, mert ezek befolyással 
vannak a 2014-es esztendőben várható folyamatokra. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi stabilitás a 
lényeget illetően helyreállt, és a gazdasági válságból történő kilábalás is megindult az elmúlt 
esztendőben. Ez a folyamat megy tovább ebben az évben. 2013-ban az Európai Unió 
összterméke lényegében stagnált, nulla körül mozgott, 2014-ben az előrejelzések egy 
százalékot meghaladó növekedést mutatnak; tudjuk, Magyarország esetében ez reményeink 
szerint két százalék lenne, ha minden jól megy, akár talán még meg is haladhatja, legalábbis 
az OECD szerint. A közép-európai növekedési ráták magasabbak ennél is, tehát most, azt 
hiszem, nyugodtan állíthatjuk azt, amit mindig is mondtunk, hogy minden nehézség és válság 
ellenére mégiscsak Közép-Európa az, amelyik gazdasági szempontból a legdinamikusabb 
térsége Európának. 

A másik kérdés pedig az, hogy valóban, a költségvetési hiányokat - most összeurópai 
szintről beszélek - jelentős mértékben sikerült csökkenteni. Az átlag 3,5 százalék, az 
eurózónában ennél valamivel kevesebb, amit persze ellentételez az, hogy az eurózónában meg 
az adósságszint magasabb, 90 százalék fölött van jóval, az átlagos meg csak 89 százalék, ha 
nem tévedek. De úgy tűnik, hogy azért a stabilizáció felé haladnak a dolgok. 

Öt ország került ki a túlzottdeficit-eljárásból, ezen belül számunkra nyilván 
Magyarország esete az igazán lényeges. Tehát úgy tűnik, hogy azért mind a pénzügyi 
stabilitás terén, mind pedig a növekedés terén a folyamatok jobbra fordultak.  

Továbbra is rendkívüli gond a foglalkoztatottság, illetőleg a munkanélküliség. Itt főleg 
az feltűnő, hogy óriási különbségek vannak egyes tagállamok között. Boldog Ausztria, 5,5 
százalék körüli munkanélküliségi rátával büszkélkedik, de vannak országok, Görögország, 
Spanyolország, ahol 20 és 30 százalék közötti a munkanélküliség, ami egy iszonyatosan 
magas arány. Magyarország itt is a jobbak közé tartozik, tudjuk, most már 10 százalék alá 
mentünk, tehát összességében azért azt hiszem, hogy az európai folyamatok kedvezőbben 
alakulnak, és ezen belül meg a közép-európai és elsősorban a magyar folyamatok még 
kedvezőbbek. 

Ami magát az integrációt illeti, itt a fő téma ebben az esztendőben a „hogyan tovább” 
volt, tehát az úgynevezett valódi gazdasági-pénzügyi unió megteremtése. Ez nagy lendülettel 
indult, aztán egy kicsit lelassult, de valójában folyik tovább. Tehát a bankunió, ami elsősorban 
előtérben van, azért mégiscsak halad előre. Én most nem megyek bele az összes részletbe, ez 
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egy nagyon fontos téma. Fontos a tartalma miatt, de van ennek egy általános 
integrációpolitikai vagy, ha úgy tetszik, integrációfilozófiai jelentősége is. Itt most tényleg 
arról van szó, hogy létrejön-e egyrészt egy olyan bankrendszer, ami baj esetén nem lesz 
rászorulva a költségvetések, más szóval az adófizetők segítségére, másrészt pedig - és ez a 
nehezebb része a dolognak - majd valamikor létrejön egy olyan mechanizmus, ami közösségi, 
valóságos közösségi mechanizmus, tehát egyik tagállam, mondjuk, bankrendszere - de végül 
is a tagállamról van szó - igénybe veheti a másik tagállam pénzét.  

Ne idézzen senki, de kiszivárgott annak idején az Európai Tanács üléséről, hogy ott 
állítólag valaki azt mondta volna az adósságok közösségiesítését szorgalmazó és sürgető 
tagállamok kormányfőinek, hogy ti voltaképpen nem akartok mást, mint meg akarjátok tudni 
Angela Merkel PIN-kódját. Ez így egy kicsit durván hangzik, de véső soron valóban arról van 
szó, hogy lesz egy olyan végső alap, amelyik közös és ahol, ha egyik bajban van, akkor élvezi 
ennek a közösségiesített forrásnak, alapnak, vagy ha úgy teszik, védőhálónak a segítését.  

Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, túl azon, hogy 
persze konkrétan is lényeges az, hogy azért a jövőben a bankok lehetőleg ne hárítsák a 
problémáikat a költségvetésekre, hanem találjunk olyan megoldást, amin keresztül ez 
elkerülhető.  

Ugyanakkor persze ez egyfajta minőségileg új szintjét jelenti az integráció bizonyos 
területének, és itt jön a lényeg, hogy mi is azt mondjuk, hogy bizonyos területeken valóban 
több integrációra van szükség. Bizonyos területeken! Ilyen terület az egységes vagy integrált 
pénzügyi rendszer megteremtése. Lehet, hogy más ilyen területek is vannak a 
gazdaságpolitikai koordináció vagy egységesebb gazdaságpolitika terén, de ez meghatározott 
területekre vonatkozik. Más területeken viszont meg kell gondolni, hogy lehet-e, érdemes-e, 
szükséges-e, jó-e egyáltalán az integráció szempontjából továbblépni, vagy inkább meg kell 
egy kicsit nyugodni, körül kell nézni, és még talán az sincs kizárva, hogy bizonyos területeken 
felül kell vizsgálni azt, hogy jó-e az, hogy ezt a közösség, az Unió csinálja. Nem volna 
egyszerűbb, célszerűbb, hatékonyabb, nem felelne meg jobban, mondjuk, a szubszidiaritás 
elvének, ha ezt a tagállamok csinálnák? Netán tagállamok alatti szintek is csinálnák? Tehát 
ezek az integrációnak továbbra is nagy kérdései.  

Én azt hiszem, a magyar álláspont világos a tekintetben, hogy mi igenis fontosnak 
tartjuk azt, hogy bizonyos területeken a tagállami vagy ahogy most gyakran mondjuk, nemzeti 
hatáskörök ne szenvedjenek sérelmet, érintetlenül maradjanak, sőt, én is azok közé tartozom, 
akik azt mondják, hogy bizonyos területeken olyan mértéket öltött a túlszabályozás - és ez ma 
egy általánosan elismert tétel -, hogy ebből érdemes volna visszavenni, és talán nem kellene 
minden részletkérdésbe beleszólni, ott kellene közösségi szinten, uniós szinten cselekedni, 
ahol ennek valóban van valami hozzáadott értéke, például ilyen a bankunió.  

A másik nagy kérdés, ami ezzel egyébként összefügg, hogy bizonyos területeken - és a 
bankunió egy jelentős része idetartozik - csak az eurózóna tagjai kell hogy továbblépjenek. A 
bankuniónál az egyik bonyolult kérdés az, hogy a négy vagy öt terület közül mi az, amelyik 
28-ra vonatkozik, és mi az, amelyik csak 18-ra vagy 18 pluszra vonatkozik, nevezetesen 
azokra, akik ebbe be akarnak lépni, függetlenül attól, hogy ők még egyébként az eurózónának 
nem tagjai. 

Itt nekünk van egy nagyon világos elvi álláspontunk, és ez az, hogy mi mindig is 
támogattuk, támogatjuk azt, hogy az eurózóna rendbe hozza magát, stabilizálja az eurót. 
Nekünk nagyon rossz lett volna - remélem, most már múlt időben beszélünk erről -, ha az 
eurót valami igazán nagy baj éri. A magyar gazdaság ezer szállal kötődik az eurózónához 
befektetésekkel, exporttal, turizmussal, és így tovább. Tehát ez egy legitim cél, és mi ezt 
támogatjuk. 

Ugyanakkor arra nagyon kell vigyáznunk, hogy ne épüljön vagy ne nyíljon az 
eurózóna-tagállamok és az eurózónán kívüli országok között olyan fal, illetve szakadék, 
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amelyik tartóssá és áthatolhatatlanná válik. Tehát, akármi is történik az eurózónán belül, az 
eurózóna rendszerének nyitottnak kell lennie. Rugalmasnak és nyitottnak kell lennie. Fönt kell 
tartania a belépés lehetőségét. Egyébként ezek nem elméleti témák, nap mint nap 
visszajönnek, tehát ma is az egyik fő téma az, hogy jó, jó, mi most nem vagyunk részesei 
ennek a készülő kormányközi szerződésnek, de olyan rendszert kell csinálni, ami a 
belépésünket lehetőleg gyorssá és könnyűvé teszi. Tehát a másik kérdés az, hogy milyen 
legyen ennek a kettőnek a viszonya.  

Minekünk vannak további alaptételeink is. Azt mondjuk, rendben van, csináljatok, 
amit tudtok, a közös cél érdekében. Ne építsünk áthatolhatatlan falat, és egyébként is 
vigyázzunk arra, hogy az egységes versenyfeltételek ne torzuljanak. Mert hiszen, ha az 
egységesnek mondott piacon eltérő versenyfeltételek jönnek létre, akkor ez már nem egységes 
belső piac, hanem ez már két belső piac, esetleg még több is. Tehát erre nagyon vigyázni kell, 
hiszen az egységes piac ennek az egész integrációnak a gazdasági lényege, a szíve, a lelke.  

Ezek azok a nagy kérdések, amelyek minket is foglalkoztatnak, és én azt hiszem, hogy 
itt a magyar álláspont teljesen világos, ezeket fogjuk képviselni a jövőben is a bankunió 
legkülönbözőbb témáiban. Arra vigyázunk, hogy a rendszer nyitott legyen, hogy mindig 
meglegyen a lehetőségünk, hogy azért beleszóljunk a dolgokba. Itt volt a példa legutoljára, 
hogy akkor hogy is legyen ez a bizonyos kormányközi szerződés, illetőleg az ottani magyar 
részvétel. Itt három csoportja van most a tagállamoknak tudniillik, az egyik csoport az 
eurózóna-tagok, a másik az eurózóna-tagok közül azok, amelyek fontolóra veszik azt, hogy 
később ebbe a kormányközi szerződésbe belépnek, és van egy harmadik csoport, ez egy 
ország, az Egyesült Királyság, amelyik azt mondja, hogy ő megfigyelőként ott van, mert a 
britek azért arra mindig vigyáznak, hogy beleszóljanak mindenbe, de ők egyébként nem is 
veszik fontolóra azt, hogy ebbe a kormányközi szerződésbe belépjenek.  

A kormányközi szerződés azért kell, mert a német álláspont szerint - és ebben sok 
igazság van - nem lehet ezt a létező szerződés alapján megcsinálni jogilag. A németeknek 
óvatosan kell bánniuk az alkotmánybíróságuk miatt is, és ezért bizonyos dolgokat, 
nevezetesen ennek a közös pénznek az összeadását és a felépítését csak egy külön 
kormányközi szerződéssel lehet megoldani. Egyébként mi is ott vagyunk, konszideráljuk a 
belépést, aztán majd meglátjuk, amikor meglesz az egész építmény, a bankunió teljes egésze 
összeáll, akkor majd eldöntjük, hogy csatlakozunk-e vagy sem. Ezért van szükség arra, hogy a 
csatlakozás lehetősége fönnálljon. 

Van egy másik vita, ami majd a jövőben fog szerintem megjelenni erőteljesebben - 
persze már folyik, de most egy kis szünet van a választásokig -, ez pedig az, hogy akkor mi is 
legyen az alapszerződésekkel. Abban egyetértés van, mondjuk, a bankunió körében is, meg 
egyébként a gazdasági integráció tekintetében is, hogy amit lehet az alapszerződések alapján, 
azt az alapszerződések alapján kell megcsinálni. Igen ám, de van egy olyan álláspont, amelyik 
azt mondaná, hogy az alapszerződéseket is lehet módosítani - miért ne, eddig is módosították 
jó párszor -, és voltaképpen teljes megoldást, jó megoldást, jogilag kifogástalan megoldást az 
jelentene, ha az alapszerződéseket is módosítanák, és ebben a körben megjelent az az 
álláspont, hogy esetleg új hatásköröket - különösen gazdaságpolitikai területen - kellene 
ruházni az Európai Unióra.  

Aztán van egy másik tagállam, amelyik azt mondja, hogy igen, a szerződésmódosítás 
egy rendkívül jó dolog, maguk is támogatják ezt, csak éppen ellenkező előjellel, nevezetesen 
az uniós hatásköröket lényegesen kellene csökkenteni, vissza kellene származtatni ezeket a 
hatásköröket oda, ahonnan erednek, nevezetesen a tagállamokhoz. Ismeretes a brit álláspont, 
amelyiket színez az is, hogy azt követően, ha a britek elérik ezt a szerződésmódosítást, amivel 
kapcsolatban persze vannak sokaknak kételyeik, akkor ők népszavazásra bocsátják az uniós 
tagság kérdését, és a britek majd ’17-ben, ha nem tévedek, eldöntenék azt, hogy ők tagjai 
akarnak-e maradni ezekkel az új feltételekkel az Európai Uniónak, vagy pedig kilépnek.  
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Tehát itt már az integráció nagy kérdéseinél vagyunk, mert ha a britek kilépnek, akkor 
az már egy másik Európai Unió lesz. Én azt hiszem, Magyarországnak az az érdeke - és ezt 
elmondtuk már korábban is többször -, hogy a britek maradjanak bent. Nagyon sok szempont 
szól emellett. A brit álláspontokban egyébként nagyon sokszor nagyon sok igazság is van, 
nem véletlen, ezt sokan elismerik egyébként, a német külügyminiszter is annak idején maga 
volt az, aki mondta, hogy tulajdonképpen a briteknek nagyon sok mindenben igazuk van, az 
egy más dolog, hogy persze olyan témák is vannak, ahol nem értünk velük egyet. 

De egyébként önmagában véve a hatáskörök felülvizsgálata nem egy bűnös dolog. 
Arra is vannak most már kezdeményezések, hogy legalább az alapszerződésekben is jól 
rögzített szubszidiaritás tételét tartsuk be. (Ivanics Ferenc távozik az ülésről.) Van egy 
vizsgálat is a hollandok részéről, akik a szubszidiaritástesztet elvégzik végigmenve a 
hatáskörök egészén. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy egyensúly, egy új egyensúly kell majd 
hogy létrejöjjön. Mi ebben részt veszünk, mi támogatjuk azt, hogy vizsgáljuk felül a 
hatásköröket olyan szempontból is, hogy nem biztos - mint ahogy az előbb mondtam -, hogy 
mindent az Uniónak kell csinálni. Vannak egyébként példák is erre, nemcsak konkrét 
szabályozási témák. De mi például továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy azért az 
adószabályozás maradjon tagállami hatáskör.  

Az energia egy bonyolultabb dolog, tudniillik ott kétségtelenül jó lenne egy jól 
működő, egységes energiapiac annak minden infrastrukturális feltételével, közgazdasági 
szabályozási összefüggésével együtt. Az infrastrukturális feltételek, gázvezetékek, 
kőolajvezetékek, elektromos hálózati rendszerek összekapcsolása, és így tovább, ez valóban 
egy szép dolog, ugyanakkor a saját energiapolitikáját, vagy mondjuk, az energiamixét minden 
egyes tagállam saját maga kell hogy meghatározza.  

És akkor itt vagyunk most a témánál: vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, 
hogy őnekik nem kell atomenergia, és be is jelentették annak idején, hogy márpedig az 
atomenergia termelését ők meg fogják szüntetni, a létező reaktorok be lesznek majd zárva, új 
reaktort pedig nem építenek. És van más tagállam, mondjuk, Ausztria, amelyik szintén 
úgymond atomenergia-ellenes. Ugyanakkor vannak más tagállamok, amelyek azt mondják, 
hogy nekik szükségük van az atomenergiára. Most éppen a britek építenek egyet, tegnapelőtt 
indított a Bizottság vizsgálatot állami támogatás gyanúja miatt. Ott valóban megindult egy 
vizsgálat, majd erre még visszatérek szükség esetén. De hasonló helyzetben vannak a franciák 
is, építenek atomerőművet a finnek, fontolóra veszik a csehek; nem megyek végig a 
tagállamokon. Tehát itt egy vegyes kép van. Ez is azt mutatja, hogy minden tagállam maga 
dönti el, hogy milyen energiaforrásokra tud támaszkodni. 

Az egy más dolog, és az egy helyes dolog - és a Bizottság most már ki is dolgozta az 
erre vonatkozó elképzeléseit -, hogy csökkenteni kell a szén-dioxid-kibocsátást. Ez egy 
univerzális, vagy ha úgy tetszik, globális szempont, ezt meg kell csinálni, és egyre inkább 
minden jel arra mutat, hogy ha ezt nem csinálja meg a világ, akkor lehet, hogy a gyerekeink 
nem, de az unokáink már nagyon komoly bajba kerülhetnek. Ezért van az, hogy 40 százalék 
emissziócsökkentést irányoz elő a Bizottság javaslata, legalábbis uniós szinten, aztán 
tagállamonként ez variálódhat, még egyéb variációk is vannak.  

A megújuló energiaforrások arányát pedig 27 százalékkal szeretnék emelni. Ez már 
egy nehezebb ügy, és itt jön az, hogy tulajdonképpen, ha tiszta energiát kell termelnünk, 
akkor talán jobb, ha ránk bízzák, hogy ezt mi hogy tudjuk előállítani. A megújuló 
energiaforrások rendkívül fontosak és rokonszenvesek, csak van velük egy gond, hogy 
meglehetősen drágák.  

Nem akartam én most erről részletesen beszélni, de tegnap tárgyaltunk erről 
Németországban is, és valóban, őnekik azért ez egy komoly teher, hogy évente 24 milliárd 
eurót ki kell fizetni állami támogatásként, szubvencióként a megújuló energiatermelés 
számára. Persze, Németország ezt végül is meg tudja csinálni. Megjegyzem, hogy ez az 
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összeg nagyobb, mint amit mi, magyarok hét éven keresztül kohéziós forrásként kapunk, tehát 
azért nem kis pénzről van szó. Tehát ez egy olyan terület, ahol viszont megint csak azt kell 
mondjuk, hogy itt a tagállamok döntési jogosultságát tiszteletben kell tartani.  

Ami a konkrét magyar témákat illeti, a gazdasági részről nem kell sokat beszélni, 
úgyis beszéltünk erről elég sokat, meg úgyis benne van ebben a jelentésben. A túlzottdeficit-
eljárásból kikerültünk, a többéves pénzügyi keret számunkra rendkívül kedvező eredményt 
hozott. Ha csak a keretösszeget mondom: hét év alatt a nettó mérleg - mert voltaképpen ez 
számít -, a hétéves nettó mérleg 25, azaz 25 milliárd euró. Ennek a 98 vagy 97 százaléka 
kohéziós pénz és agrártámogatást. Ezt ki lehet fejezni évente, ki lehet fejezni forintban, de 
mindenféleképpen egy óriási összeg. Itt most már az a kérdés, hogy ezt hogy fogjuk tudni 
fölhasználni. Partnerségi megállapodás a kohéziós pénzek felhasználásáról készül, 
reményeink szerint rövidesen, napokon belül benyújtjuk, a legfőbb kérdéseket az Európai 
Bizottsággal már tisztáztuk, úgyhogy én azt hiszem, hogy a ’14-től ’20-ig terjedő időszak 
ilyen szempontból egy nagyon jelentős külső forrásbevonást tesz a magyar gazdaság számára 
lehetővé. (Káli Sándor távozik az ülésről.) 

Egy másik, ezzel összefüggő kérdés - inkább csak egy kicsit visszatekintve - a létező 
források befogadása vagy abszorpciója, ahogy szoktuk mondani. Azt hiszem, itt is elég sok 
információ jelent meg az elmúlt napokban, hetekben. Nem volt könnyű a helyzet, valóság az, 
hogy Lázár János államtitkárnak és az illetékes biztosnak, Hahnnak a tárgyalási nyomán végül 
is megoldottuk a nehézségeket, nem lesz 2013-ban forrásveszteség. 2014-ben óriási 
feladataink vannak vagy lesznek, de ez előttünk van, itt már a helyzet egyszerű, meg kell őket 
oldani, és akkor nem lesz 2014-ben sem forrásveszteség. Közben, mint tudjuk, az intézményi 
rendszer is átalakul, remélhetőleg hatékonyabb lesz, mint korábban volt. Mindenesetre ez egy 
nagyon fontos kérdés, mert hiába szerepelnek a papíron ezek az igen jelentős összegek, ezeket 
igénybe is kell tudnunk venni, és megfelelően, célszerűen a magyar gazdaság hasznára, javára 
is kell tudnunk őket költeni.  

A másik nagy témakör a jogállamisággal, az alkotmányos kérdésekkel összefüggő 
témakör. Itt elég sok vitánk volt nekünk az elmúlt 3-3,5 esztendőben az Európai Bizottsággal 
vagy inkább az európai intézményekkel; a Tanáccsal nem nagyon, de mondjuk, az Európai 
Parlamentről mindenki tud. Azt kell most mondjuk, hogy ezeket a kérdéseket megoldottuk, és 
nem úgy oldottuk meg, hogy ezek közül többet megoldottunk, hanem valamennyit 
megoldottuk. Azt hiszem, ezt érdemes leszögezni. Az Európai Bizottság három vagy négy 
kifogást jelzett, és ezek mindegyikét megoldottuk, nevezetesen az 5. alkotmánymódosításunk 
ezeket a kérdéseket rendezte. Most nem sorolom el ezeket, ez most már a múlt.  

Én szeretném ismét leszögezni, és adott esetben a Bizottságnak is ezt meg kell 
magyaráznunk - ez meg is történt az elmúlt napokban több esetben sikeresen -, hogy mi az 
Európai Bizottság által fölvetett gondokat megoldottuk. Ez nem azt jelenti, egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy nincsenek ellenünk kötelességszegési eljárások. Hát persze hogy vannak! 
Minden tagállam ellen vannak kötelességszegési eljárások. Egyébként a statisztika - ami 
persze statisztika - azt mutatja, hogy tulajdonképpen meglehetősen jól állunk a számszerűség 
tekintetében a 18.-ak vagyunk, tehát még csak nem is vagyunk az élmezőnyben a 
kötelességszegési eljárások száma szempontjából. Én nem akarom ezeket lebecsülni, mert 
ezek közül némelyik lényeges, némelyik kevésbé lényeges. Általában megoldjuk őket, 1-2-3-
4 esetben kerül bírósági szakaszba az ügy. Ha pedig a bíróság dönt, akkor azt végrehajtjuk. Ez 
volt az elvi politikánk, most is ez, és ez lesz a jövőben is. A jövőben indulható 
kötelességszegési eljárásoknál is ezt fogjuk követni: képviseljük az igazunkat, tárgyalunk, ha 
szükséges, akkor megegyezünk, ha pedig nem tudjuk érvényesíteni a szempontjainkat, és a 
Bizottság nem fogadja el a mi elképzeléseinket, mi sem tudjuk elfogadni a Bizottság 
megközelítését, akkor majd az Európai Bíróság eldönti az ügyet. 
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Itt példákat föl lehet hozni mindegyik kategóriára, de időnyerés céljából én most 
ezekbe nem mennék bele. Ha kérdések vannak az egyes kötelességszegési eljárásokról, akkor 
én szívesen beszélek ezekről, feltéve, ha ismerem az ügyet, mert megmondom őszintén, az 
összes ügyet én sem tudom fejben tartani, mert nagyon sok olyan technikai téma van, amit az 
ember tulajdonképpen még fölfogni se biztos tud. 

Továbbmenvén, vannak azért nekünk fontos témáink. A valódi pénzügyi és gazdasági 
unió kérdéseiről már beszéltem. Beszéltem az energiáról is, ami egyébként összefügg a 
klímaváltozási témával, tehát ebbe se megyek bele, ezek számunkra nagyon fontos dolgok. 
Különösen fontos számunkra a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség. Az 
energiánál nem mondtam, de az energiánál is voltaképpen a legfontosabb kérdés a 
versenyképesség, ha mi valóban akarunk újra iparosítani, sőt, Európa akar újra iparosítani. 
Tegnap azt hallottam a német tárgyalásokon, hogy a németek is akarnak újra iparosítani, 
igenis növelni akarják a feldolgozóipar szerepét a német gazdaságban, én még azt is kértem 
tőlük, hogy a német feldolgozóipar szerepét a magyar gazdaságban is növeljék, jöjjenek minél 
többen a feldolgozóiparba, az autóiparba vagy bárhova máshova, mert mi ráadásul hosszú 
távon reményeink szerint viszonylag elviselhető áron fogunk tudni energiát is adni. Márpedig 
az ipar számára ez egy kardinálisan fontos kérdés.  

Külön kiemelt téma lesz az év folyamán - már most is az - a migráció, aminek persze 
két nagyon eltérő területe van, azt hiszem, nem is helyes ezt az egy kifejezést alkalmazni erre 
a területre. Az egyik a menekültprobléma, ami súlyos, megírták a lapjaink is, hogy 18 900 
menekültkérelem került beadásra az elmúlt esztendőben, tehát körülbelül hétszerese-
nyolcszorosa a korábbi esztendőnek, óriási mértékben megnövekedett a Magyarországon 
menekültstátust kérő emberek száma, és ez mutatja azt, hogy ez a kérdés a szárazföldi határok 
szempontjából is egy nagyon fontos dolog, és nemcsak a tengeri határok szempontjából. Sőt, 
a kettő összefügg. Van olyan magyarázat, hogy a török-görög és ennek következtében a 
magyar menekültproblémát többek között az is növelte, hogy időközben a tengeri határok 
őrzését megerősítették, és ugyanaz a menekülttömeg, amelyik ment volna, mondjuk, 
Lampedusára, Szicíliába vagy máshova, most a török-görög határon keresztül jön föl a 
Balkánon keresztül Magyarországra és esetleg tovább. Tehát ezt a kérdést komplexitásában 
kell megközelíteni, közösségi téma ez, azt kell mondjam, ez uniós kérdés, mert itt 
mindannyian viseljük ennek a következményeit, a határos országok ugyanúgy, mint a 
célországok, tehát ez egy fontos téma lesz.  

Ugyanakkor van egy teljesen már kérdés, ami itt fölmerült, és ami szintén nagyon 
nagy figyelmet kapott az elmúlt időszakban, ez pedig a személyek szabad mozgása. Persze ez 
egy kicsit választási téma is, ami persze nem azt jelenti, hogy nem kell komolyan vennünk, és 
azt se higgyük, hogy ez kizárólag egy angol vagy egy brit fölvetés. E mögött jó néhány 
tagállam van még, nem véletlen, hogy négyen is javasolták ennek a napirendre tűzését. Én azt 
hiszem, hogy itt nekünk nagyon világosnak, határozottnak kell lennünk. Nincs egységes belső 
piac szabad munkaerő-áramlás nélkül. Ezt elmondtuk a csatlakozási tárgyalások során is, 
százszor, ha kellett, elmondjuk most is, el fogjuk a jövőben is mondani, mert a termelési 
tényezők egyikét, egyik legfontosabbikát kiemelni a rendszerből, és azt mondani, hogy 
minden más szabadon mozog, sehol nincsenek határok kivéve a munkaerőt, ez nem megy, 
akkor felejtsük el az egységes belső piacot, és akkor csináljunk valami másat.  

Ez egy elvi álláspont, ami egyáltalán nem gátolja azt, hogy mi természetesen partnerek 
vagyunk a visszaélések megelőzősében, megakadályozásában, ezt elmondtuk, elmondta a 
négy visegrádi külügyminiszter is, rögtön megnyilvánultunk, amikor az angolok ezt a témát 
fölvetették, magam is jeleztem Londonban is, hogy vigyázzanak, mert ez egy visegrádi 
kérdés, ha itt bármelyik visegrádi országot említik, akkor mi négyen fogunk válaszolni. 
Érdekes volt, hogy akkor ők is megértették, hogy ők nem tudják kiemelni az egyik országot, 
hogy ja igen, veletek nincs baj, esetleg a többivel igen, mert ez a négy ország ilyen 



- 13 - 

szempontból összetartozik. Ilyen szempontból is. Persze, kétségtelen, hogy lehet, hogy 
vannak országok - ezek nem visegrádi országok -, amelyekkel több gond lehet, mi nem ezzel 
foglalkozunk, mi a saját gondjainkkal és a visegrádi országokkal foglalkozunk ilyen 
szempontból.  

Van még egy terület, amit tulajdonképpen említettem már, de szerintem nem kell róla 
részletesen beszélni, mert úgyis ismert, ez pedig a bővítés. A bővítés számunkra egy stratégiai 
kérdés. Európa újraegyesítése - ahogy ezt mindig mondjuk - nincs befejezve. Nekünk egy 
alapvető geopolitikai, de gazdasági érdekünk is, hogy ez az újraegyesítés befejeződjön, a 
bővítési folyamat menjen tovább. Én mindig azt mondom, hogy elég ránézni - ha valakit 
érdekel - a kereskedelmi statisztikákra vagy a magyar kis- és középvállalatok mozgásterére, 
vagy a külföldi magyar befektetésekre, és rögtön megérti mindenki, hogy nekünk itt van 
keresnivalónk a Nyugat-Balkánon, a tagállamokban, Horvátországban, Szlovéniában, de 
azokban az országokban is, amelyek még nem tagállamok, amelyek reményeink szerint 
tagállamok lesznek. Tehát én azt hiszem, hogy itt megint csak az integrációs politika és a 
magyar külpolitikai fő stratégiai irányai egybeesnek. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Elhallgatnánk reggelig, de sajnos, az időnk 

eléggé határos. Kérem képviselőtársaimat, akinek kérdése van, most tegye fel. (Jelzésre:) 
Ékes képviselő úr az első. 

Kérdések, vélemények 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nem is annyira kérdés. Most annyira egymás között 
vagyunk, nincs itt az ellenzék; én pár dolgot azért mondanék a magam részéről. Én úgy 
érzem, hogy Magyarország azt a csatát - itt köszönet a külügyminiszter úrnak is -, amelyet az 
Európai Unió oly vehemensen megpróbált Magyarországgal szemben megvívni, hellyel-
közzel megnyerte. Rádöbbent az Európai Unió is arra, hogy Magyarországgal azért mégsem 
lehet azt csinálni, amit szeretnének és akarnak. Ez az egyik. Én ezt így értékelem, és ma már 
csökken az Európai Unión belül is a Magyarországgal szembeni támadások vehemenciája. 
Tehát úgy érzem, ezt sikerült rendezni. 

Ami érdekes, és én is több alkalommal tapasztaltam, a visegrádi négyek 
együttműködését, amikor megpróbáltunk az Európai Unión belül egységesen fellépni, és 
számos kérdésben először negatívan; és talán meg is próbálták hellyel-közzel megosztani. Én 
erre mondok egy tavalyi példát. Novemberben voltunk Berlinben többen egy kétnapos 
konferencián, az első napon még méregették a visegrádi négyeket, a második napon már a 
konferencia pozitív hatásai tulajdonképpen a gondolkodást úgy alakították át, hogy kívánja-e 
egyáltalán Magyarország bővíteni a visegrádi négyeket, nem gondolkodott-e el azon, hogy 
bővítené a visegrádi négyeket, és mely területen tudná úgy kibővíteni a visegrádi négyek 
működését, hogy adott esetben Ausztria és Románia is rá tudjon csatlakozni. Ez nagyon jó 
példa arra, amit miniszter úr is mondott, hogy Angliával szemben a munkaerő szabad 
áramlásánál a visegrádi négyeknek egy kőkemény, határozott álláspontja volt, és Anglia is 
tulajdonképpen a visegrádi négyekkel szemben visszahőkölt, mert a mentalitás is azt diktálta, 
hogy nem biztos, hogy a visegrádi négyekkel is azt lehet csinálni, amit akarnak. 

Én egy másik kérdést azért a magam részéről feltennék. Egyrészt a visegrádi négyeket 
erősíteni kell, tehát tényleg vannak olyan témák, amelyekben akár Horvátországot, Ausztriát 
és Romániát is be tudjuk vonni, és tudjuk szélesíteni azt az erőt, amivel erősebbek tudunk 
lenni az Európai Unión belül, tehát még erősebbé tudjuk tenni magát az Európai Uniót. Ez 
tulajdonképpen - én már többször elmondtam ezt - a világ gazdasági újrafelosztásának a 
folyamata, a pénzügyi-gazdasági felosztásának a folyamata.  

Látjuk azt, hogy Oroszország, Putyin hellyel-közzel megpróbálja a hatásköre alá vonni 
azokat az országokat, amelyeket még egyáltalán lehet. Tehát ebben a jövő időszakban, 
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fogalmazzunk úgy, egy hatalmas küzdelem lesz. De ugyanez a kínai, ázsiai mozgástér, 
ugyanez az amerikai; az elmúlt időszak gyengébb teljesítménye tulajdonképpen erősebb 
feszültséget okoz a világban.  

Most itt az ukrán kérdés. Nem véletlen próbálják Magyarországot visszalöködni abba 
az irányba, itt most az atomenergia kérdésére gondolok, aminek semmi köze nincs 
tulajdonképpen a politikához. Ez egy belső nemzetbiztonsági kérdés is tulajdonképpen a mi 
számunkra, hogy ezt hogy tudjuk mi rendezni, és a gázfüggőségünket adott esetben az energia 
szempontjából hogy tudjuk csökkenteni.  

De az Európai Uniónak is sokkal gyorsabban kellene ezekre a kérdésekre reagálni. Túl 
lassú. Vegyük azt figyelembe, amikor 2006-ban kiment az Európai Unió külügyminiszter 
asszonya Kazahsztánba, előtte egy héttel Putyin megkötötte a megállapodást Kazahsztánnal 
az olajkitermelésre. Számos ilyen példát lehetne egyébként elmondani, de én azt látom, hogy 
a visegrádi négyek, ha bizonyos kérdésekben még Ausztriával, Horvátországgal és majdan 
Szerbiával és Romániával több közös kérdésben tud egyeztetni, akkor tudunk olyan hatást 
kiváltani az Európai Unió esetleges egységes külpolitikájának a megteremtésére, hogy a 
gyorsaság is sokkal nagyobb erényévé fog válni magának az Európai Uniónak.  

Itt az energia kérdése tekintetében novemberben Barroso saját maga mondta az 
Európai Parlamentben, hogy tulajdonképpen az Európai Unió attól szenved, hogy az 
energiaárak többszörösei az amerikai, kínai energiaáraknak, és ebből adódóan az Európai 
Unió folyamatosan veszíteni fog gazdasági szerepéből, már veszít, mert érezhető az, hogy a 
versenyképességünk megkérdőjelezhető az ázsiai, az amerikai, akár az indiai, majd később 
más országokkal kapcsolatosan is.  

Tehát én úgy érzem, hogy ebben a kérdéskörben a magyar külpolitika nagyon helyes 
úton jár a keleti nyitással kapcsolatosan, és valóban a gazdasági tér bővülésével 
tulajdonképpen Magyarország újraelismerése a világban is sokkal erőteljesebb lesz. Jelen 
pillanatban különböző ellenzéki és más csoportosulások Magyarország negatív hírét próbálják 
meg erőteljesebben dominálni, és nem a pozitív elemeket kiemelni, holott rengeteg pozitív 
eleme van Magyarországnak, amiben példát tudunk szolgáltatni más országok számára is.  

Nem véletlen, hogy a szolgáltatói díjak csökkentésével kapcsolatban most már a 
fejéhez kapott az Európai Unió multinacionális szolgáltatói szektora, hogy valamit kezdeni 
kéne, mert ragályos lesz, és hátha több ország is átveszi azt a példát, amit Magyarország jelen 
pillanatban követ.  

Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. 
 
ELNÖK: Braun képviselő úré a szó.  
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Ékes kollégához hasonlóan az egyik legöregebb tag vagyok itt, a bizottságban, hiszen 16 éve 
vagyok bizottsági tag, akárcsak Józsi. Ez a nyolcadik év ez alatt az idő alatt, hogy ön a 
külügyminiszter, úgyhogy minimum, alsó hangon nyolcszor hallgattam meg önt, és ezek után 
hadd vegyem a bátorságot, hogy az elmúlt négy évről egy rövid értékelést mondjak, amiről ön 
szerényen hallgatott az előbb. 

Itt volt egy EU-elnökség ez alatt a négy év alatt, amely sikeres volt, és nemcsak a 
mosoly part és a mosolyoffenzíva miatt, hanem volt közte egy arab tavasz, amit nekünk le 
kellett vezényelnünk, és szerintem kiválóan vezényeltük le, amikor kvázi mi voltunk az 
Európai Unió külügyminisztériuma. 

Kiemeltem, ön is említette, és a képviselő úr is említette, hogy a V4-ek lényegesen 
hatékonyabb és komolyabb érdekérvényesítő képességet tudtak felmutatni. Az unortodox 
gazdaságpolitikánk elfogadtatása egy fontos érv volt, különösen, miután rájöttek, hogy ez 
nem kerül pénzbe nekik. Többször hangsúlyoztuk, hogy mi nem segélyt kérünk, nem kérünk 
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több támogatást, ez alól akarunk kibújni, ez még inkább tetszett nekik. Tehát a vállalataik 
bántása kevésbé, de az, hogy nem turkálunk a zsebükben, az egy pozitív történet volt. 

Miniszter úr is említette a politikai támadások kivédését. Ebben mi mint képviselők 
olyan nagy segítséget nem nyújtottunk önöknek. Szerintem okoztunk néhány kellemetlen 
percet a Külügyminisztériumnak, majd elmesélem az elnök úrnak, hogy mire gondolok, ezt 
jegyzőkönyvbe nem diktálnám le. Viszont, mivel hasonló pozícióban voltam, mint 
külügyminiszter úr, meg szeretném köszönni, hogy a diplomáciai testület komolyan 
támogatott minket ezekben a küzdelmekben. Ezt meg is írtam önnek, azt hiszem, és szóban is 
hadd erősítsem meg. 

Amit még ki szeretnék emelni, hogy egy ilyen depresszív uniós közhangulatban mi 
elég következetes uniós politikát folytattunk, tehát nem a mindenre bólogató jó gyerek, de 
kiszámítható politikánk volt, úgy gondolom. 

Pár mondattal hadd térjek vissza ez előbbi gondolataira. Én a bankunióval 
kapcsolatban nem vagyok annyira optimista, mint ön. Egy kicsit eltolja a felelősséget, kicsit 
ad még egy védőhálót, nem lesz megoldás. Nem akarok filozófiai vitát nyitni, nekem az a 
véleményem, hogy a tulajdonviszonyok és a menedzsment elkülönülése nemcsak a 
bankszektorban, hanem egyébként is egy óriási probléma a világban, a rövid távú érdek és a 
hosszú távú érdek, ez volt a végső oka, úgy gondolom, az egész dolognak, és ezt a bankunió 
sem fogja megoldani. 

Többször beszélt az egységes piacról, egységes versenyfeltételekről. Véleményem 
szerint az egységes versenyfeltéteknek része az egységes adózási rendszer is; ezért 
valószínűleg főbe fognak lőni, perpillanat nem ez az érdekünk, de hosszú távon ez 
elképzelhetetlen. Mert ha egységes feltételek között vagyunk, akkor a magyarok innovatív 
képessége, a lényegesen több esze kijön, és akkor mindenképpen meglesz a versenyelőnyünk. 
Mindenkinél szebbek, okosabbak, ügyesebbek vagyunk, ezt tudjuk magunkról. 

A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatban képviselő úr is említette, hogy nehéz úgy 
versenyezni, ha olyanok a partnerek, akik ezeket a kritériumokat nem tartják be. Nekem van 
egy olyan unortodox véleményem a világkereskedelemmel kapcsolatban, hogy az Európai 
Uniót mint egységes piacot védeni is kéne, tehát egységes védelmet is kéne adni. Az annyira 
elképzelhetetlen, hogy ha valahol nem tartják be ezeket az általunk előírt feltételeket, amit mi 
a saját vállalatainkkal szemben megkövetelünk, és ezáltal a beérkező importáru - az Unióról 
beszélek - olcsóbb, nem lehetne ezekre egy védővámot kiszabni? Annyira lehetetlen ez, hogy 
legalább ezzel kompenzáljuk a vállalataink vesztéségét? 

Egy új gondolatot, miniszter úr. Nekünk az Európa-politikánkban van egy 
hungarikum: mi a nemzetpolitikát mint hungarikumot visszük be az európai uniós 
politikánkba a történelmi adottságaink miatt. Én úgy érzem, most talán van egy kis hátszelünk 
ezzel kapcsolatban. Több az ellendrukker, ezt értem, de van egy kis hátszelünk: a skót 
függetlenség, a katalán függetlenség, talán lehet mondani Belgiumban a vallon-flamand 
vitákat. Ezáltal a kisebbségek joga, a kisebbségek létezése sokkal inkább bekerült az európai 
gondolkodás középpontjába. Nem tudom, hogy tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget. Ha erre 
kapnék választ, azt megköszönném. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ughy képviselő úr! Röviden, kérem. 
 
UGHY ATTILA (Fidesz): Elnök úr, ígérem. Miniszter úr, tisztelettel kérdezném meg: 

az a helyzet, ami kialakult az északkeleti határaink mentén, Ukrajnában, mennyire volt 
előrelátható, mennyire volt prognosztizálható, mennyire készült erre a külügy, hogy esetleg 
egy ilyen forgatókönyv a tél folyamán bekövetkezik? Mert azért ez jelentős destabilizáló, a 
környéket, a környezetet instabillá tevő helyzetet hozhat létre, amiben azért Magyarország 
jelentős részben érintett. 
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Tudom, hogy a miniszterelnök úr egy villám csúcstalálkozót a visegrádi négyek 
miniszterelnökeivel ennek okán a múlt héten, ha jól emlékszem, létre is hozott, de azért én azt 
gondolom, hogy ezenkívül is valamiféle stratégiával kell erről rendelkezni.  

Mindannyian tudjuk és látjuk azt, hogy a helyzet nem javult, hanem úgy látom, hogy 
egyre mélyül a konfliktus az azt kell mondjam, nagyon eltérő kulturális, vallási és 
természetesen nemzetiségi háttérrel lévő Ukrajna között. Van-e erre valamiféle forgatókönyv, 
hogy ha itt elindul egy humanitárius menekültáradat, ehhez mi, magyarok hogyan fogunk 
tudni kapcsolódni. Egyáltalán fel vagyunk-e erre készülve, különös tekintettel arra, hogy az 
érintett területeken a magyar kötődés, a magyar identitás és a magyar anyanyelvű polgárok 
száma azért jelentős? 

 
ELNÖK: Több kérdés nincs. Tisztelt Miniszter Úr! Mivel a 2010-2014-es parlamenti 

ciklusnak ez az utolsó olyan ülése, ahol miniszter úr találkozott vagy találkozik a 
bizottságunkkal, ezért engedje meg, hogy az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága nevében 
megköszönjem a külügyi kormányzat, különösen miniszter úr négyéves munkáját, és ha már a 
témánál vagyunk, különösen az elmúlt év munkáját. 

Én úgy hiszem, hogy barátaink és ellenségeink is el tudják mondani, hogy a külügyi 
kormányzat egy sikeres évet zárt különösen az európai uniós politikákban, de gondolok - 
ahogy miniszter úr is említette - a keleti nyitás politikájára is.  

Ha egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a külügyi kormányzat 
vagy a magyar kormány a sarkára állt az Európai Unióban, és sem többet, sem kevesebbet 
nem tett, mint amire a választók felhatalmazták: képviselte a magyar nemzetet, és nemcsak a 
határokon belül, hanem a határokon kívül is. Ez bizony sokszor kellemetlen munka, nehéz 
munka, de az elmúlt négy év, különösen az elmúlt esztendő bennünket, önöket igazolta, ezt 
szeretném megköszönni, valamint azt is, hogy miniszter úr és államtitkárai mindig partnerei 
voltak a bizottságunknak. Ez érvényes volt például az uniós elnökségünkre, aminek megint 
csak a hasznát a magyar kormányzat és Magyarország zsebelte be, hogy egy parlamentbarát 
elnökséget vezettünk - ami sem előttünk, sem utánunk nem volt jellemző - köszönhetően 
Győri Enikő államtitkár asszonynak, aki európai parlamenti képviselő is volt, tehát ismerte a 
képviselők lelkivilágát, és bizottságunk egykori munkatársa.  

Ez igaz az elmúlt esztendőre is, hiszen bizottságunk a sajátos eszközeivel, a parlamenti 
eszköztéren próbálta meg a saját munkáját kifejteni, megint csak azt kell mondjam, hogy 
összhangban a külügyi kormányzattal. Mi nem az Európa Tanács háza tájékán dolgozunk, 
hanem az Európai Unió intézményei háza tájékán. Visszatekintve különösen az elmúlt 
esztendők konferenciáira, úgy hiszem, hogy a mi munkánk is sikeres volt, és együtt tudtuk 
egymást segíteni, és ebben ismételten megköszönöm miniszter úr munkáját.  

Természetesen majd a történészeknek, ha visszatekintenek, lesz elég idejük, hogy 
tanulmányokat írjanak az elmúlt négy év külügyi kormányzata munkájáról vagy akár az 
Országgyűlés Európai ügyek bizottsága munkájáról. Egy biztos: számunkra az idő most adott, 
és a nehézségek ellenére látjuk az eredményeit ennek a munkának, és remélem, hogy ezt a 
magyar választópolgárok is értékelni fogják, nem elsősorban - de ott is, természetesen - a 
parlamenti választások alkalmával áprilisban, hanem az európai uniós választásnál. Én 
nagyon remélem, hogy a magyar polgárok értékelik ezt a munkát. Gondoljunk csak bele, hogy 
Horvátország alig csatlakozott az Európai Unióhoz, és bizony, majdnem csúfos véget ért az 
európai parlamenti választások szavazása, és ez elég rossz fényt vet Horvátország európai 
uniós jövőjére, ha úgy tetszik, ezt ilyen körben, azt hiszem, el tudom mondani.  

Köszönöm a külügyi kormányzatnak, hogy mint a korábbi választásoknál is, most is 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar polgárok az urnához járuljanak, és hozzuk 
azt a formánkat, ami általában véve Magyarországtól megszokott. 



- 17 - 

Több kérdésünk nincs, én visszaadom a szót miniszter úrnak. Kérem, hogy röviden 
válaszoljon a kérdésekre.  

Dr. Martonyi János válasza 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Négy 
kérdésre térek vissza egész röviden. Amivel egyetértek, ott, azt hiszem, hogy nem kell külön 
szólnom.  

Valóban nem beszéltünk az Európa Tanácsról, lévén ez nem európai integrációs téma, 
de azért megragadom az alkalmat, hogy jóllehet, korábban voltak gondok az 
együttműködéssel, a döntő pillanatban azt a sikert, amit elértünk, közösen értünk el, és ebben 
nagyon nagy szerepük volt a képviselőknek. Emlékszünk azokra a kiélezett időkre, azokra a 
napokra, és én azt hiszem, hogy ezért nekem is köszönetet kell mondanom. 

Az egységes adózás egy bonyolultabb dolog. Elvileg persze lehet mondani, hogy az 
eltérő adózási feltételek alapvetően befolyásolják a gazdasági szereplők versenyhelyzetét, de 
éppen az a gond, hogy ez a versenyhelyzet egyébként is eltérő. Tehát a helyzet az, hogy 
vannak országok, amelyeknek a gazdasági fejlettségi szintje akárhogy is, de lényegesen 
alacsonyabb, ez pedig azért van, mert a termelékenységük alacsonyabb, és ezt a 
termelékenységi elmaradást vagy hátrányt ők más eszközökkel próbálják kiegyensúlyozni, 
például egy kedvezőbb vállalati adózással. Ha mi erről lemondunk, akkor marad a 
versenyképességi-termelékenységi hátrányunk. Tehát mi erről nem szeretnénk lemondani. 
Egy ideális állapotban persze, amikor azonosak a fejlettségi szintek, talán ezt meg is lehet 
csinálni. 

A másik kérdés, amire szeretnék visszatérni, mert ez fontos, és erről még eddig soha 
nem beszéltünk, legalábbis ilyen körben kevésbé: én nagyon óvatosan kezelném a katalán 
függetlenség kérdését, tudniillik van a magyar nemzetpolitikának egy alapvető tétele, ez pedig 
az, hogy a határon túli magyar közösségek jogosultak a közösségi, a kollektív önrendelkezés 
különböző formáira, nevezetesen az autonómiára. A velünk vitában álló szomszéd államok azt 
mondják, hogy ez azért elfogadhatatlan számukra, mert az autonómia, legalábbis abban az 
értelemben véve, ahogy ők azt felfogják, a szeparatizmus első fázisa.  

Ha Katalónia esetében ez a helyzet, akkor ez egy meglehetősen erős érv lesz a 
szomszédos államok számára, erre szeretném fölhívni a figyelmet, hiszen ez az ő érvük, hogy 
látjátok, a katalánok is először autonómiát akartak, megkapták - kétségtelen, Európa egyik 
legszélesebb autonómiája, nem is ismerek ennél szélesebbet -, de természetesen ők tovább 
akarnak menni, el akarnak szakadni. Most persze lehet érvelni, hogy elég különös dolog 
lenne, mondjuk, két és fél székely megyét szeparálni Romániából, de az érvelés kétségkívül 
meglenne. Én óvatosan kezelném, egyébként sok más okból is a katalán kérdést. 

A skót téma pedig egy teljesen más kérdés, ott tudniillik egyetértés van a britek között, 
senki nem vitatja a skótoknak azt a jogát, hogy erről tartsanak népszavazást. Ha a skótok úgy 
döntenek, hogy ők külön, önálló Skóciát akarnak, akkor lesz egy önálló Skócia, aztán majd 
meglátjuk, hogy hogy lesz az Európai Unió tagja, valószínűleg új tárgyalásokat kell 
lefolytatni, de ezt is meg lehet oldani. Ők valutauniót akarnak csinálni az angol fonttal most 
már, de azért kérdés, hogy ezáltal ki lesznek zárva az euróból. Majd ezt megoldják, ez legyen 
az ő gondjuk, ha úgy szavaznak a skótok, ez majd kiderül. Én azt javasolom, hogy ebbe ne 
szóljunk bele. De általában véve ezt a fajta kérdést én óvatosan kezelném, és elsősorban a 
magyar nemzetpolitikai törekvések alapján ítélem meg.  

Ukrajnáról két dolgot röviden. Az egyik az, hogy a magyar kormány természetesen 
felkészült, azt hiszem, ezt most nehéz volna elvitatni, operatív bizottság jött létre, a magyar 
miniszterelnök az elsők között intézkedett, megtárgyaltuk visegrádi körben is az esetleges 
kockázatokat, veszélyeket, beszélünk is erről, de azt hiszem, hogy erről nem kell olyan sokat 
beszélni, hanem az operatív bizottság kész kell hogy legyen minden lehetséges helyzetre. 
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Egy másik dolog az, hogy a helyzet ma, tegnap valójában nem romlik. Én nem tartom 
valószínűnek, hogy Ukrajnában polgárháború törjön ki, vagy komolyan fölmerüljön az ország 
szétszakadásának a veszélye. Nem lehet ezt sem teljesen kizárni, csak annyit mondok, hogy a 
magam részéről ezt óvatosan kezelném. Lehetnek ilyen törekvések, látjuk, olvassuk, halljuk, 
Krím-félsziget, egyebek, de én azt hiszem, hogy itt a felek tárgyalnak, egyiknek sem érdeke a 
helyzet végsőkig élezése. Tudatában vannak a felek a kockázatoknak, amelyek jelentősek, és 
amellett azt is látni kell, hogy az egész térségnek az az érdeke, hogy Ukrajna stabilizálódjon 
és egységes, végső soron egy fejlődő, prosperáló ország legyen. Én azt hiszem, hogy nekünk 
is a rendelkezésünkre álló eszközökkel szomszédként, visegrádi országként, európai uniós 
tagállamként és bármilyen más minőségben ezt kell elősegítenünk, ezt is fogjuk tenni.  

Elnök úr, köszönöm a kedves szavait, és szeretném megköszönni a bizottságnak az 
együttműködést a négy év alatt. 

Elhangzott, hogy ki itt a legöregebb. A legöregebb én vagyok, tehát azt hiszem, rajtam 
a sor, hogy mindenkinek megköszönjem azt, hogy együttműködtünk és jól együttműködtünk 
az elmúlt négy év alatt is.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Köszönjük szépen a részvételt. Ha már az 
öregekről van szó, miniszter úr, talán én vagyok a második legöregebb (Derültség.), mármint 
a bizottsági tagságot tekintve, '92 óta vagyok bizottsági tag. Ezt nemcsak a bizottság életében 
vívtam ki magamnak - ha szabad pár szót erről beszélni -, az európai ügyek bizottsága elnöki 
értekezletén a COSAC munkájában is van néhány öreg képviselő; korábban én mint 
megfigyelő vettem részt, Luxemburg után teljes megfigyelői státussal, a csatlakozás után 
pedig teljesen ennek a grémiumnak a munkájában.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni a részvételt. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a következő ülésre várhatóan a jövő héten csütörtökön, február 13-án kerül 
sor ebben a teremben, legalábbis megpróbálunk kísérletet tenni rá. A mai események, átható 
események után, ki tudja, hogy milyen események várnak ránk a következő héten 
csütörtökön.  

Két napirendi pontot szeretnénk megtárgyalni, de lehet, hogy csak egy lesz. A 
Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről, az európai integráció 
helyzetéről szóló jelentést szeretnénk megtárgyalni, melyet Győri Enikő államtitkár asszony 
mutat be, és Cséfalvay Zoltán államtitkár úr tartana tájékoztatót a véglegesített partnerségi 
megállapodásról. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig fog tartani jövő héten, remélhetőleg 
ennek a ciklusnak az utolsó napján az Országgyűlés, de mi szeretnénk kísérletet tenni erre.  

Azzal szeretném lezárni a bizottsági ülést, hogy nem pezsgővel, nem szódavízzel vagy 
almalével, hanem egy pohár hatputtonyos tokaji aszúval szeretnénk koccintani; ezzel hátha 
vonzóvá tesszük a bizottsági ülésünket, és minden bizottsági tag el fog jönni.  

Szeretném megköszönni miniszter úrnak, államtitkár uraknak, képviselőtársaimnak a 
részvételt. Az ülést bezárom. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc.) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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